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Ľudia pracujúci v sex-biznise odkazujú: „Koniec násilia, čas na práva!“
O existencii Medzinárodného dňa za ukončenie násilia páchaného na ľuďoch pracujúcich v sex-biznise
(17.12.) vie asi len málokto.
História tohto dňa sa začala v roku 2003, kedy organizácia SWOP (Sex Workers Outreach Project) v USA
zorganizovala spomienkovýceremoniál pre viac ako 48 obetívraha od Zelenej rieky. Táto akcia prerástla až
do medzinárodného hnutia, ktoré upriamuje pozornosť na zločiny z nenávisti a na diskrimináciu ľudí
pracujúcich v sex-biznise.
Občianske združenie Odyseus sa prostredníctvom programu Červený dáždnik už 11 rokov venuje ľuďom
pracujúcim v pouličnom sex-biznise. „Rešpektujeme právo človeka na slobodnú voľbu povolania a sex-biznis
chápeme ako prácu. Už šiesty rok robíme kampaň k 17. decembru, v ktorej poukazujeme na to, že ľudia
pracujúci v sex-biznise majú byť rovnako chránení zákonom ako ktokoľvek iný,“ hovorí koordinátorka
programu Červený dáždnik Olívia Strelková.
Na základe predbežného monitoringu uskutočneného OZ Odyseus sú najčastejšími páchateľmi násilia na
týchto ľuďoch, okrem zákazníkov, mnohokrát policajti/policajtky alebo bežní okoloidúci.
Od 1.11. začalo OZ Odyseus s realizáciou projektu „Koniec násilia, čas na práva“. Cieľom tohto projektu je
prispieť k minimalizácii prípadov násilia páchaného na ženách pracujúcich v pouličnom sex-biznise. „Často
sa stáva, že sa tieto ženy nemajú v situáciách, kedy sú násiliu vystavené, na koho obrátiť, lebo ich práva sú
porušované nielen zo strany násilníkov, ale aj zo strany inštitúcií, ktoré by ich mali chrániť,“ hovorí
Strelková.
Projekt „Koniec násilia, čas na práva“ má nielen poukázať na násilie, ktoré je na ženách pracujúcich v sexbiznise páchané, ale aj zvyšovať ich právne povedomie, a to prostredníctvom odborného poradenstva, článkov
a distribúciou info-edukačného materiálu. Pre príslušníkov Policajného zboru projekt prinesie školenie a infoedukačný materiál, v rámci ktorého sa dozvedia viac o metódach práce s touto cieľovou skupinou. Pripravená
je tiež kampaň, ktorej cieľom bude priblížiť túto tému verejnosti.
Vyvrcholenie projektu nastane presne o rok (17.12.2015), kedy sa uskutoční verejná diskusia, na ktorú budú
pozvaní študenti a študentky odboru sociálnej práce, príslušníci/čky Policajného zboru a partneri projektu
„Koniec násilia, čas na práva“. Súčasťou diskusie bude aj výstava fotografií, ktoré verejnosti priblížia život
žien pracujúcich v sex-biznise.
Projekt je realizovaný v partnerskej spolupráci s organizáciou SWAN (Sex Workers rights Advocacy
Network).
Oznámenie: „Projekt Koniec násilia, čas na práva bol podporený sumou 44609,23 eur z Fondu pre mimovládne
organizácie, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2009-2014. Správcom Fondu je Nadácia otvorenej
spoločnosti - Open Society Foundation. Cieľom projektu Koniec násilia, čas na práva je posilnenie zraniteľných
skupí
n.“

Občianske združenie Odyseus je jedna z najstarších organizácií na Slovensku poskytujúcich terénnu sociálnu prácu. Od
roku 1997 poskytuje nízkoprahové služby s pomocou profesionálneho a odborného tímu pracovníkov. Ide prevažne o
servisné služby užívateľom drog, osobám ponúkajúcim sexuálne služby na ulici a ľuďom žijúcim s HIV. V roku 2013
získalo združenie dve ocenenia – Cenu Nadácie Orange a medzinárodnú Cenu Nadácie ERSTE za sociálnu integráciu.
Viac informáciínájdete na www.odyseus.org, www.hivaids.sk, www.drogy.org.

